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Hier is hij weer, de nieuwsbrief van onze stichting. Door
omstandigheden helaas later dan gepland, maar we
hopen dat we er toch weer een interessante en mooie
nieuwsbrief van hebben kunnen maken. Hoewel het de
laatste tijd aardig stil was in communicatie vanuit de
stichting wil dat niet zeggen dat we stil hebben gezeten.
Direct toen de corona maatregelen het weer toe lieten,
hebben we de koppen bij elkaar gestoken om elkaar
weer bij te praten over de laatste stand van zaken. 
Uit dit gesprek kwamen weer nieuwe creatieve 
ideeën naar voren waar we de komende tijd als 
stichting weer flink mee aan de slag kunnen. Het 
eerste waar de mensen van buiten de stichting iets
van zullen gaan merken is dat momenteel onze
beide websites opnieuw gebouwd worden. De 
websites van zowel de stichting als de begraafplaats
zullen meer verbonden worden en in een moderner
jasje worden gestoken. Ook zullen ze een update
krijgen van informatie. Zo is bijvoorbeeld de website
van de begraafplaats al een lange tijd niet meer 
bijgewerkt omdat de nieuwe site gebouwd moet
worden. Zodra deze in de lucht gaat zullen er weer
tal van militairen een verhaal krijgen wat hierop
terug te vinden zal zijn. Over de andere zaken die we
van plan zijn zullen we u op een ander moment

informeren. Op dit moment zijn die plannen nog
in de ontwikkelfase maar hopelijk is er 
binnenkort meer concreet.
Met het wegvallen van diverse corona maatregelen
zijn ook diverse archieven weer toegankelijk
geworden. De stichting heeft hier gretig gebruik
van gemaakt en onze kennis over diverse zaken
rondom de Tweede Wereldoorlog in onze regio is
hiermee weer een stuk uitgebreid. Verder is het 
verwonderlijk hoeveel informatie er steeds op de
meest vreemde plaatsen opduikt. 
Regelmatig nemen mensen contact met ons op
met vragen over de oorlog. Deze vragen kunnen
we veelal beantwoorden, maar leveren ook in
veel gevallen weer nieuwe sporen voor ons op
die weer leiden naar nieuwe informatie.
De stichting is blij dat steeds meer mensen de
weg naar de stichting weten te vinden, zodat we
één van onze speerpunten, het informeren van
mensen, steeds beter kunnen uitvoeren.

Tot slot: 
Veel leesplezier en denk eraan ook u kunt teksten
of ideeën voor de nieuwsbrief dan wel website
aanleveren! We horen graag van u.

VWCAP

Terug naar het oude `normaal´

.



getroffen. De fabrieksstraat is een ruïne. Er is geen
ruit meer in. De Eindh. weg hetzelfde. De huizen
van Notten, Rottier, slager Vos half, Klumpers, het
café er tegenover en het huis daarnaast, de
boerderij zo gehavend dat deze afgebroken moet
worden. Ogenlust met Fransen, Dings v.d. Boom,
zijn helemaal weg. ’t Is een bende, en ’t ligt vol
glas en stenen je breekt gewoon je benen. Bij van
Grootel is boven een voltreffer doorgekomen. Bij
Alda Moonen stonden we bij een Engelsman te
praten. Net werd er een Duitse soldaat opge-
bracht en de Engelsman maakte een rondedans.
Für mich ist es aus, riep de Mof. Chamberlain
schreeuwden er enige Engelsen. De Engelsman
zei dat ze ervoor zouden dat we voedsel en kleren
kregen al was het dan maar vast een kledingstuk
per jaar. Maar ik zou wel meer dan een kled-
ingstuk hebben. Ze begonnen in de verte te schi-
eten en wij weer gauw naar huis. En nu onze
schade. Twee bommen zijn er in onze tuin
gevallen bij de kleine pruimen. Gaten van 4 m
doorsnee en 2 meter diep. Overal takken en
stukken van de bomen af. Van het kleine boompje
dicht bij huis de Early Red Bird is de top er totaal
uit. Een scherf is door de voordeur gegaan door
de vestibuledeur, een ruit er uit en in de binnen-
muur een gat van + 7 cm doorsnee. 10 cm boven
mijn 2 goede mantels die ik daar neergehangen

Eerder berichtten we al over de dagboeken die
onze stichting uit een gulle schenking mocht
ontvangen. De dagboeken zijn geschreven
door mevrouw Scholten, die als jonge vrouw
de oorlog in Valkenswaard beschreef van 1940
tot 1945. Enkele leden van de stichting zijn
druk aan het werk om het dagboek te ontleden
en te voorzien van extra randinformatie om in
de toekomst het geheel goed tot zijn recht te
laten komen. Voor nu willen we u een stuk uit
het dagboek laten zien, namelijk het stuk over
18 september 1944, de dag na de bevrijding.
De volgende tekst is letterlijk overgenomen
van de dagboeken.

Maandag 18 September
Om 6 uur zijn we het dorp op gegaan. Eerst even
met Verhoeven staan te praten (gisteren had hij
maar geroepen wat moeten we toch beginnen en
met Juffr. B. er was een kogel door het huis
gegaan en had haar boeken doorboord. Verderop
ontmoetten we ze van Rodenhuis die hadden al
oranje op, afrikanen uit de bloemperken. Bij de
dames v. Best zagen we de eerste Engelsen
aankomen. Op ’t Marktplein stond het vol met
tanks en wagens. We spraken met enkelen. Flinke
kerels. Allemaal baretten op. Wat een ruïne op ’t
dorp. De tanks staan midden in de bloemperken.
De villa v. v.Best is van voren door een voltreffer
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Een passage uit de dagboeken van Miep Scholten
Miep Scholten

De originele dagboeken van MIep Scholten.



waren, je had van het hele huis niets meer gezien.
In de hal en de kamer hadden we gisteren bij een
kaars het ruwste al opgeveegd. Netje er weer
geweest ’s nachts. Ik later naar bed gegaan, met
Mam. Pap heeft op de divan gelegen. Netje durfde
weer niet naar huis en is in de keuken blijven zitten.
Vanavond zijn Pap en ik naar Tuit gegaan. Bij het
slachthuis zijn we binnendoor gegaan daar stond
een mitrailleurpost. De Leenderweg mocht je niet
verder op want er zaten nog Moffen. We vroegen de
Engelsen of we er door mochten, ’t mocht als we niet
te ver gingen. Terug zijn we ook weer binnendoor
gegaan.

De stichting is nog altijd op zoek naar mensen die
mevrouw Scholten gekend hebben om het verhaal
over haar en haar dagboek zo compleet mogelijk te
krijgen. Mocht u aanvullende informatie hebben
voor ons over de familie Scholten, of andere zaken
uit de oorlogsperiode in onze omgeving, neem dan
contact op met onze stichting via ons mail adres:
info@erfgoed40-45.nl

had omdat we dachten dat dat zo’n goede plaats
was. Later hadden we alles in de kelder o.a. koffers
met boeken. In de voorkamer een gat in het raam
en de deur. Het plafond boven het terras, stuk uit
de zijkanten, voorkant 2 stukken uit de stenen.
Boven 3 gaten in het raam, stuk van het spanjolet
en gat in de spiegel. Kantoor een ruit kapot. In de
hoek van het balkon is een kogel doorgegaan en
door het dak. 6 pannen kapot en enkele 
hoekpannen, de rest was allemaal uit het verband
gerukt maar nog heel. Voor een stuk uit bij de
bloemenbak en de regenpijp, een ruit gebarsten
in de keuken, de andere kamer 7 gaten in de
ruiten. Elke ruit een, een stukje v.h. schilderij af dat
er van Zaterdag nog lag. Voor het bijkeukenraam
een stuk uit de stenen alle wilde wingerd
doorgesneden. Uit het schuurtje een stuk steen en
gat in de goot en in het dak. De twee ramen voor
het glas uit. We zijn hard aan ’t werk gegaan. Overal
binnen vol zand en kleine glassplinters en er is
geen stroom dus je moet alles opvegen. De zolder
is roetzwart. Van van Nunen kwamen ze ook nog
kijken, ze hadden gedacht dat we allemaal dood

.
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Herdenking 17 september 2021
Het is traditie dat op 17 september een 
herdenking plaatsvindt op de militaire
begraafplaats Valkenswaard. Vorig jaar werd
deze vanwege de corona maatregelen zonder
publiek gehouden. Dit jaar kon er al weer iets
meer, maar moest het nog steeds in besloten
afgeslankte vorm plaatsvinden.

Vanuit de stichting waren Theo vd Loo  en
Raimondo Bogaars aanwezig om de ceremonie
vast te leggen op film en foto. Verder hebben we
vanuit de stichting een bloemstuk gelegd namens
alle adoptanten die vandaag niet aanwezig 
konden zijn.
In het algemeen zag de ceremonie er hetzelfde uit
als andere jaren. Echter werd de ceremonie slechts
ééntalig uitgevoerd omdat er geen Britse gasten
aanwezig waren. De ceremonie werd verzorgd
door de gemeente in samenwerking met de bond
van wapenbroeders. De ceremoniemeester deed
het openingswoord en werd vervolgens 
opgevolgd door toespraken van de burgemeester
en de kinderburgemeester, de diaken, een lokale
historicus en leerlingen van de Weredi. Er werden

kransen gelegd en een minuut stilte werd in acht
genomen. De Nederlandse en de Britse vlag 
werden gehesen onder de klanken van 
desbetreffende volksliederen. Het geheel werd
afgesloten met een rondgang langs de graven
voorop gegaan door de burgemeester en de 
kinderburgemeester.

Enkele woorden die de diaken sprak, stipten
precies aan waar het adoptieprogramma op
gericht is. Hij vertelde dat herdenken niet wordt
gedaan omdat dit een traditie is geworden, maar
herdenken komt vanuit het hart. Het grote aantal
bloemen die al voor de ceremonie aanwezig
waren op de begraafplaats, getuigt ervan dat dit
bij de meeste adoptanten wel goed zit. 

Hopelijk ligt de corona crisis volgend jaar ver 
achter ons, en zullen we dan de ceremonie weer
met grote getalen kunnen bijwonen. Voor nu 
hebben we enkele foto´s op de volgende pagina
geplaatst en is de ceremonie te zien via de 
volgende link:
https://youtu.be/UG0xjgZap-Y.





De aankomende edities van onze nieuwsbrief zullen de leden van onze
stichting zich voorstellen. Deze eerste voorstelronde wordt afgetrapt
door Arno Smits.

Waarom ik lid ben van de stichting 40-45 ?
De interesse in de 2e wereldoorlog begon eigenlijk al redelijk vroeg door de
verhalen van mijn opa over de oorlog zo in de trant van: “dan gingen we op
de fiets, naar de boer,om wat extra eten te bemachtigen.”  Hij was 
sigarenmaker en werkte bij Karel I sigaren, en die sigaren schenen een goed
ruilmateriaal te zijn. Toen ik op 9 jarige leeftijd verhuisde vanuit de stad naar
het stadsdeel Eckart kwam ik eigenlijk boven op de opmars route van de
101 Airborne terecht, wat zich onder andere uitte in het in 1969 opgerichte
Airborne monument wat zich op 300 meter van ons huis bevond. 
Vele tochten richting Best ,Wolfswinkel en Bokt volgden, nog steeds niet
echt beseffend wat daar allemaal plaats had gevonden, dat kwam pas veel
later. Ik herinner me mijn eerste oorlogsfilms nog uiteraard “de Langste dag”,
dat kon niet missen, maar nog meer indruk maakte de “Dambusters”,over de bommen op de Roerdammen,
blij als een kind toen ik daar jaren later een DVD van vond, in de originele uitvoering, inmiddels ben ik in het
bezit van ik schat voorzichtig een 400 films en documentaires ,om over boeken maar te zwijgen, dat zijn er
gewoon te veel. 
Het eerste oorlogsboek was 08/15 van Kirst, wat diverse malen verslonden is en nog steeds,tezamen met het
jeugdboek van Anne de Vries, “Reis door de nacht” tot mijn favoriete behoort. Beide wisten mijn oorlog 
fantasieën nog meer te prikkelen.
Oorlogsmuseum Overloon voedde mijn interesse nog meer na mijn eerste bezoek, ik zal zo’n 12 jaar zijn
geweest vele malen en vele musea in verschillende Europese landen volgden nog, waarbij ik wil opmerken
dat ik Overloon nog steeds een van de betere oorlogsmuseums vind. Uiteraard  werden in de loop der jaren

Arno Smits

Onze medewerkers stellen zich voor

Liberation Route Europe, is een organisatie
die een route heeft opgesteld die langs
gedenkwaardige punten uit de Tweede
Wereldoorlog loopt. Deze organisatie is 
continu bezig om meer punten in te voeren en
zodoende hadden ze aangeklopt bij de
gemeente Waalre voor extra punten op de
route binnen de gemeente.

Onlangs had de gemeente een stuk bos 
ontgonnen om hier heide van te maken. Bij deze
ontginning werd ook direct archeologisch 
onderzoek uitgevoerd omdat op deze plaats in
1800 een frans legerkamp heeft gelegen. Tijdens
dat onderzoek kwam een brandblusser uit de
Tweede Wereldoorlog aan het licht. Toen onze
stichting dit hoorde hebben we gelijk contact
opgenomen om te melden dat deze brandblusser
afkomstig moet zijn uit de Lancaster ED979. 

Deze crashte in de gemeente Waalre in Juni 1943
en heeft in zijn laatste meters veel stukken 
verloren. Het ontgonnen stuk lag precies in het
spoor hiervan.
Dit verhaal gaf aanleiding om in samenwerking
met Liberation Route Europe en de gemeente, dit
punt in de route op te nemen.
De stichting leverde het verhaal en de foto´s van
de bemanning en deze zullen binnenkort op een
bord nabij de vindplaats van de brandblusser
geplaatst worden. Verder zal het verhaal digitaal
in de liberation route worden opgenomen.
De stichting hoopt in de toekomst nog meer van
deze zaken te kunnen ondersteunen dan wel te
initiëren om het verleden op eigentijdse manier
weer zichtbaar te laten zijn in het landschap.
Op die manier kunnen we er zorg voor dragen dat
de offers, en de ellende van de oorlog niet 
vergeten zullen worden.

VWCAP

Medewerking aan Liberation Route Europe

.



overleden. Aldaar begraven en na de oorlog op
het Nationaal Ereveld te Loenen herbegraven in
aanwezigheid van mijn oma, zijn moeder. Veel is
daar niet van bekend, tijdens de oorlog werd er
vanuit Duitsland nog wel een brief bezorgd van
een jongen die ook uit Eindhoven kwam, welke
bij hem was en hem diverse keren bezocht heeft
in het ziekenhuis. Hij zou zijn overleden aan Tyfus,
wat op zich best te behandelen zou zijn geweest,
ware het niet dat elke vorm van accurate hulp
ontbrak of niet gegeven wilde worden.
Ik heb op hetzelfde kerkhof nog een graf van een
Nederlandse verzetsstrijder geadopteerd, en
bezoek zodoende 1 of 2 keer per jaar het
Nationaal Ereveld. Ook op 4 mei ben ik er al een
aantal keren geweest. 
Doordat ik Raimondo (secretaris van de stichting)
al lang kende, kwam ik min of meer op die manier
in aanraking met de stichting 40-45 en begon dat
“balletje” zo een beetje te rollen.
Arno Smits

ook diverse militaire begraafplaatsen bezocht tot
in de USA toe. Leuke bijkomstigheid is dan wat
verhalen bij een graf te zoeken of graven te

bezoeken van min of meer beroemde personen.
In de loop der jaren is er mede door mijn
fotografie hobby een uitgebreide beeldbank
ontstaan over WO 2.
Een andere reden van mijn interesse in WO2 is
“ome Wim” een broer van mijn vader, als 18 jarige
in Duitsland te werk gesteld en daar in 1943

Graf commandant Kieffer/ Grancamp - Maisy (Normandië)
Leider van de franse commando,s welke Quistreham op D-
day veroverde, later namen hij en zijn mannen nog deel
aan de bevrijding van Vlissingen.

Graven van 3 gefusileerde  Duitse commando´s welke tij-
dens het Ardennenoffensief de  Amerikaanse linies infil-
treerde.

De graven van generaal Patton (Hamm, Luxenburg) en
Theodore Roosevelt Jr. Colville-sur-Mer (Normandië).

Links het graf van `Ome Wim´ en onder zijn bidprentje.

.



Beide kampen niet te ver uit elkaar met daar tussenin
de militaire begraafplaats Valkenswaard. 

Voor beide groepen was de begraafplaats niet al
te ver weg, en beide kampen lagen dicht aan de 
N69. Dit is natuurlijk de weg waar tijdens de
bevrijding hard gevochten is voor onze vrijheid.
Hierdoor besloot ik in afstemming met het team
van de school om een vormend element in te
bouwen voor deze jonge mannen en vrouwen.
Dit werd gedaan aan de hand van een lezing over
de oorlog en de geschiedenis van de bevrijding
van onze regio. Deze lezing werd op 

Sinds Januari 2021, ben ik werkzaam als
hoofd instructeur voor de VEVA 
opleidingen bij het Summa College
Eindhoven. De VEVA (Veiligheid en
Vakmanschap) is een MBO opleiding
voor mensen die eventueel later naar
Defensie willen. Op school komen ze al in
aanraking met diverse militaire disci-
plines en de stages lopen ze bij defensie.
Als hoofdinstructeur geef ik leiding aan
acht militaire instructeurs waarmee we
als team de diverse militaire lessen op en
rond school verzorgen. 

Het is normaal zo, dat er aan het start van
het schooljaar een introductiebivak (kamp)
wordt gehouden voor alle studenten VEVA. Echter
door de corona maatregelen konden we slechts
alleen een bivak opzetten voor de nieuwe 
leerlingen die dit jaar aan de opleiding gaan
beginnen. Verder moesten we de groep in twee
kampen splitsen om de corona maatregelen te 
waarborgen. Dit betekende dat dit jaar gezocht
moest worden naar twee locaties om het geheel
te organiseren. We besloten één helft onder te
brengen bij de blokhut van de scouting Sint
Maarten, te Valkenswaard en de andere groep op de
Willy Hoeve te Bergeijk. Per groep waren er ongeveer
tachtig leerlingen en nog een aantal begeleiders.

Raimondo Bogaars

Nieuwe studenten Veiligheid en Vakmanschap
2021, leggen een krans op de begraafplaats

De eerste groep in de ochtend op weg naar de begraafplaats.

De presentatie in de eetzaal van de Willy Hoeve te Bergeijk.



maar de mannen legde het werk neer en zette
hun radio uit om de stilte voor ons te creëren.
Daarna werden de leerlingen op een militaire
wijze opgesteld en luisterde ze aandachtig
naar het verhaal. Ik vertelde ze over de
geschiedenis van de begraafplaats, legde uit
wat men van een militaire grafsteen kon
aflezen en zoomde in op enkele individuele
verhalen. Vervolgens hadden de leerlingen
een kwartier de tijd om rond te lopen en een
eigen indruk van de begraafplaats op te doen.
De hoeveelheid vragen die hier uit volgde,
wees op de betrokkenheid van de leerlingen.
Toen de leerlingen weer netjes opgesteld
stonden werd er een kranslegging 

uitgevoerd met
een minuut
stilte. Na dit
alles konden de
leerlingen
starten aan hun
mars terug om
de rest van het
programma te
volgen. 

Uit de evaluatie
van het kamp
dat gehouden
werd na afloop,
kreeg ik terug
van de

leerkrachten dat de militaire begraafplaats een
grote indruk had achtergelaten bij de leerlingen.
Hopelijk is deze indruk zo groot dat deze jon-
geren op hun beurt het verhaal weer zullen
verder vertellen als de kans zich voordoet.

dinsdagavond, de eerste avond van het
kamp, door mij gegeven op beide locaties. De
donderdag erop hadden we een bezoek aan
de begraafplaats voor beide groepen
ingeroosterd. Beide groepen zouden
onafhankelijk van elkaar te voet richting de
begraafplaats lopen voor een uitleg en een
korte ceremonie. De eerste club vanuit de
blokhut in de ochtend en de tweede club
vanuit de Willyhoeve in de middag.

Aangekomen bij de begraafplaats konden de
leerlingen eerst wat drinken en eten om bij te
komen met hun eerste ervaring van een “militaire”
mars. Die dag waren er bouwvakkers druk bezig
met de herstelwerkzaamheden van het 
gebouwtje op de begraafplaats. Die dag waren ze
bezig met het storten van het beton van het dak,

Twee leerlingen leggen de krans op de begraafplaats.

Eén minuut stilte.Eén minuut stilte.

.



Oproep voor sponsors
De stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Waalre en
Valkenswaard is een stichting zonder winstoog-
merk. Dit betekent dat de gehele inkomsten
besteed worden aan de doelen die de stichting
nastreeft. Dit zijn onder andere de kosten die het
onderhouden van een stichting met zich mee-
brengt (bankkosten, website, porto, etc),onder-
zoek naar de graven, educatie van de lokale
jeugd, eventueel een kopje koffie als familieleden
vanuit de hele wereld besluiten de graven te
bezoeken en nog meer gelijkwaardige zaken. 

Om deze kosten te kunnen dekken zijn we altijd
op zoek naar sponsoren of donaties. Wilt u de
stichting sponseren dan kunt u contact met ons
opnemen. Ook om eventuele tegenprestaties te
bespreken zoals een advertentie in de nieuwsbrief
of website, spandoek bij een evenement etc.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Uitgelicht:
MASON, HARRY ALFRED

Rang:  Private
Militair Nr: 14426687
Sterfdatum: 16/10/1944
Leeftijd:             19
Regiment:      The Queen's Royal Regiment

(West Surrey)
1/7th Bn.

Graf nummer:      II.C.03

Aanvullende informatie:
Zoon van Fredrick Alfred en Ellen Beatrice Mason,
of Maidstone, Kent.

Harry werd geboren op 28 augustus 1925. Hij was
de enige zoon in het gezin. Hij had nog wel een
jonger zusje, die hij graag plaagde. Deze had hij
zelfs ooit buiten aan de lantaarnpaal voor het huis
vastgebonden. Harry werkte voor de Maidstone
Gas Works, toen hij tijdens een lunchpauze had
besloten in dienst te gaan.
Hij overleed aan zijn verwondingen in het veldhos-
pitaal te Meerveldhoven, waar hij in eerste instan-
tieook begraven lag. Later is hij overgebracht naar
de militaire begraafplaats Valkenswaard.

VWCAP is een onderdeel van 
de stichting Erfgoed 40-45, gemeenten

Valkenswaard en Waalre

Correspondentieadres:
Emmastraat 27b, 5583 BL Waalre. 

info@erfgoed40-45.nl
Website: www.erfgoed40-45.nl

www.valkenswaardwarcemetery.nl

Bank: IBAN nr. NL 27 RABO 01.16.58.46.45
t.n.v. Stichting Erfgoed 40-45

De stichting heeft de ANBI status.

VALKENSWAARD WAR CEMETERY
A D O P T I O N  P R O G R A M

.


